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18 ianuarie, 2013 

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

indicarea motivului  medical  în Adeverința militară încalcă dreptul la viața privată și contravine 
prevederilor Constituției Republicii Moldova  

 

Prin Decizia Curții Constituţionale din 06 noiembrie 2012 au fost declarate neconstituţionale unele prevederi ale 
Hotărîrii Guvernului nr.864 din 17 august 2005 care prescriu indicarea în Adeverința militară a temeiului medical 
de excludere din evidența militară.  

Forma Adeverinței militare este prevăzută în Anexa Nr.8 a Regulamentul cu privire la încorporarea cetăţenilor în 
serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrii Guvernului nr.864. (modelul 
adeverinţei e anexat)  

Conform prevederilor legislaţiei naţionale prezentarea documentelor de evidenţă militară este obligatorie în cazul 
perfectării actelor de identitate, actelor de stare civilă, etc., fapt ce conduce la divulgarea datelor medicale către 
persoane terţe.   

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a considerat că o asemenea practică încalcă dreptul la 
viața privată a persoanelor și în anul 2009 IDOM a depus la Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova o 
sesizare, solicitînd adresarea către Curtea Constituțională pentru declararea neconstituțională a prevederilor 
Hotărîrii Guvernului nr.864 care prescriu indicarea temeiului medical pentru excluderea cetățenilor din evidența 
militară.Totodată, IDOM s-a adresat în interesele persoanei și în instanța de judecată naţională, solicitînd 
anularea adeverinței eliberate unei persoane care a considerat că a fost încălcat dreptul ei la viața privată.  Prin 
Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 15 aprilie 2010, cererea de chemare în judecată depusă de IDOM a fost 
respinsă, instanța a statuat că forma Adeverinței corespunde prevederilor legislației în vigoare și Constituției. 
Cauza în prezent fiind pe rolul Curții Europene pentru Drepturile Omului, fiind înregistrată în luna septembrie 
2010. 

Curtea Constituțională însă, prin decizia sa din 06 noiembrie 2012, a recunoscut că indicarea în modelul 
adeverinţei a temeiului medical constituie o limitare nejustificată a dreptului la viaţa privată, prin accesibilitatea sa 
pentru persoane terţe, încălcînd astfel articolul 28 din Constituţia Republicii Moldova.     

În prezent, toate persoanele care au fost excluse din evidența militară, din anumite motive medicale, pot 
solicita Centrelor Militare înlocuirea adeverințele sale, astfel ca datele lor medicale să rămînă 
confidenţiale.  

Notă: 

IDOM a sesizat avocatul parlamentar, solicitîndu-i să facă sesizare Curţii Constituţionale, deoarece potrivit art. 25 
din Legea nr. 307 cu privire la Curtea Constituţională din 13 decembrie 1994 şi art. 38 Codul Jurisdicţiei 
Constituţionale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995, organizaţiile non-guvernamentale nu au dreptul să  sesizeze direct 
Curtea Constituţională.  

Pentru informaţii suplimentare:  

Decizia motivată a Curţii Constituţionale: http://www.constcourt.md/public/files/file/Actele%20Curtii/acte%202012/h_13.2012.rom.pdf 

Sesizarea avocatului parlamentar la Curtea Constituţională: http://www.constcourt.md/public/files/file/Sesizari/2012/17a_09.07.2012.pdf 
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Forma adeverinţei (extras din Regulamentul cu privire la încorporarea 

cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrii Guvernului nr.864) 
  

 

Anexa nr.8  

la Regulamentul cu privire la încorporarea  

cetăţenilor în serviciul militar în termen  

sau în cel cu termen redus  

  

Antetul 

centrului militar 

  

Foto 

  

  

ADEVERINŢĂ 
   

Справка 
  

Eliberată (выдана) ____________________________________________________________________________ 

  

Anul naşterii (год рождения) ____________________________________________________________________ 

  

Locul naşterii (место рождения) _________________________________________________________________ 

  

Aptitudinea pentru serviciul militar: 

La data de "___"__________20___, a fost recunoscut de către Comisia medico-militară _____________, inapt pentru 

serviciul militar, cu scoatere din evidenţa militară.  

Temei: Articolul___ al baremului medical (ordinul ministrului apărării al Republicii Moldova nr.___ din _________). 

  

Comandantul organului administrativ-militar ____________________________________________________ 

  

___________________ 

(gradul militar) 

  

______________________ 

(numele) 
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